VERKEERSVEILIGHEID
Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid, maar vaak ook praktische redenen leiden ertoe
dat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen.
Voor een school betekent dat tientallen extra auto’s in de schoolomgeving bij het brengen en
ophalen van de kinderen.
Soms worden er gekke en gevaarlijke toeren uitgehaald om zo dicht mogelijk bij de
schoolpoort te parkeren.

De veiligheid van de schoolomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Gebruik volgende tips voor een

VEILIGE SCHOOLOMGEVING
PARKEER- en OPHAALTIPS
- Parkeer nooit je auto voor de in- of uitgang en al helemaal niet op het voetpad.
Dit geldt ook als je laattijdig bent om je kind te brengen of te halen;
- op het einde van de schooldag en ‘s middags wacht je je kind op bij de schoolpoort;
- wanneer je je kind met de auto komt halen, laat dan eerst de fietsers vertrekken.
Geef hen de nodige ruimte en wacht zelf even totdat zij uit de schoolomgeving
weg zijn;
- voordat je van de parking wegrijdt, hebben alle passagiers hun gordel aan.

Warande
- Parkeer je auto op de voorziene parkeerplaatsen in de Spar- en Mosstraat en
breng je kind naar de schoolpoort;
- het straatje Warande inrijden is niet toegestaan;
- kun je niet tijdig je kind ophalen, dan wacht je kind bij de middag- of opvangjuf.

Slinkerstraat
- Parkeer je auto op de parking achter de kerk en breng je kind naar de schoolpoort;
- kun je niet tijdig je kind ophalen, dan wacht je kind op de bank onder het afdak;
- kinderen die zich achter de kerk bevinden of wachten bij de parochiezaal, staan
niet meer onder toezicht van de school. De school kan dan ook niet verantwoordelijk
gesteld worden bij eventuele ongevallen.

FIETS- en STAPTIPS

- Kies een veilige fietsroute voor je kind.
Verken en oefen die fietsroute met je kind en bespreek de gevaarlijke punten op
die route;
- fiets rechts van de weg, in dezelfde richting als de auto’s;
- draag steeds een helm;
- voorzie je fiets van reflectoren en draag reflecterende accessoires.
- gebruik het zebrapad, dat speciaal is ontworpen om het oversteken van
voetgangers en fietsers te vergemakkelijken.
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ALGEMENE TIPS

Naast deze specifieke tips is het volgende ook van belang:
• gedraag je hoffelijk in de schoolomgeving;
• breng jezelf of anderen niet in gevaar;
• houd rekening met andere weggebruikers;
• besef dat iedereen mee verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid en veiligheid
van de schoolomgeving;
• matig je snelheid in de buurt van de school; zone 30!

We gaan voor een veilige schoolomgeving!

